
1 

 333 ���������	
ก
� ��ก�� �������� ก������� 10210  333 Cherdwutagard Road, Srikan, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand  WEBSITE : http://www.airportthai.co.th 
��������  : 66(0) 2535-1192                  Tel  : 66(0) 2535-1192                                  
����
�  : 66(0) 2535-4061                  Fax  : 66(0) 2535-4061  
����� ��!"��# 0107545000292                                   Registration No. 0107545000292      
 
 
 

 
 

ท่ี ทอท. 6383/2563 
        23 เมษายน 2563 
เรื่อง   มาตรการช�วยเหลือผู ประกอบการและสายการบินท่ีได รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ                           
         โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ณ ท�าอากาศยานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบดำเนินงาน                 
         ของบริษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ิมเติม 
เรียน  กรรมการและผู จัดการตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย 
อ างถึง  หนังสือบริษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่ี ทอท. 2834/2563 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ9 2563 
 

ตามหนังสือท่ีอ างถึง บริษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได แจ งแนวทางให ความช�วยเหลือ
ผู ประกอบการ ณ ท�าอากาศยานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ท้ัง 6 แห�งท่ีได รับผลกระทบจาก                
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให ทราบ ความละเอียดแจ งแล ว นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันพุธท่ี 22 เมษายน 2563 ณ ห องประชุม
คณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ� ทอท. ท่ีประชุมมีมติอนุมัติมาตรการช�วยเหลือผู ประกอบการและ
สายการบินท่ีได รับผลกระทบจากสถานการณ9การแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท�าอากาศยานท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. เพ่ือบรรเทาผลกระทบของผู ประกอบการและสายการบินจากการลดลงของเท่ียวบิน
และผู โดยสาร และสอดคล องกับนโยบายของภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรการช�วยเหลือผู ประกอบการและสายการบินเก่ียวกับค�าเช�าพ้ืนท่ี ค�าบริการการใช บริการ              
ในอาคาร และค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ีรายเดือน  

1.1 กรณีผู ประกอบการและสายการบินมีหนังสือขอยกเลิกการประกอบกิจการชั่วคราวหรือ                 
ท�าอากาศยานของ ทอท. ปDดให บริการชั่วคราว ทอท. จะยกเว นการเรียกเก็บค�าเช�าพ้ืนท่ี ค�าบริการการใช บริการใน
อาคาร และค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ีรายเดือนให กับผู ประกอบการและสายการบิน มีกำหนดระยะเวลา 9 เดือน 
ต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 หรือวันท่ีผู ประกอบการและสายการบินแจ งขอกลับเข ามาประกอบ
กิจการ แล วแต�วันใดจะถึงก�อน  

1.2 กรณีผู ประกอบการและสายการบินท่ียังประกอบกิจการ ณ ท�าอากาศยานในความ 
รับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท.  

1.2.1 ปรับลดค�าเช�าพ้ืนท่ีในอัตราร อยละ 50 ให แก�ผู เช�าทุกราย มีกำหนดระยะเวลา 9 เดือน 
ต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 

1.2.2 เรียกเก็บค�าบริการการใช บริการในอาคาร ในอัตราร อยละ 15 ของค�าเช�าพ้ืนท่ีท่ีปรับ
ลดลงร อยละ 50  
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1.2.3 ให ใช อัตราค�าเช�าพ้ืนท่ีและค�าบริการการใช บริการในอาคารตามบัญชีอัตราค�าภาระ
การใช ท�าอากาศยาน ทรัพย9สิน บริการและความสะดวกต�างๆ ในกิจการของ ทอท. ฉบับปH 2559 สำหรับการคิด
ส�วนลดตามข อ 1.2.1 และ 1.2.2  

2. มาตรการช�วยเหลือสายการบินในการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด วยการเดินอากาศ 
2.1 กรณีสายการบินขอหยุดให บริการชั่วคราวหรือท�าอากาศยานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ 

ทอท. ปDดให บริการชั่วคราว ทอท. จะยกเว นค�าบริการท่ีเก็บอากาศยาน (Parking Charges) มีกำหนดระยะเวลา                   
9 เดือน ต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเง่ือนไขว�า จะต องได รับอนุมัติการยกเว นการเรียกเก็บอัตรา
ดังกล�าวจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 

2.2 ให ส�วนลดค�าบริการในการข้ึนลงของอากาศยาน (Landing Charges) ในอัตราร อยละ 50                     
และค�าบริการท่ีเก็บอากาศยาน (Parking Charges) สำหรับสายการบินท่ียังคงมีเส นทางบิน ในอัตราร อยละ 50 
สำหรับทุกเส นทางการบินท้ังในประเทศและระหว�างประเทศ เปWนระยะเวลา 9 เดือน ระหว�างวันท่ี 1 เมษายน –              
31 ธันวาคม 2563  

2.3 กรณีเท่ียวบินเช�าเหมาลำ (Charter Flight) ให มีสิทธิเข าร�วมมาตรการช�วยเหลือดังกล�าว 
ต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปWนต นไป  

2.4 สายการบินท่ีเข าร�วมโครงการส�งเสริมการตลาดด านการบิน (Incentive Scheme) หรือ
มาตรการช�วยเหลือของ ทอท. จะได รับประโยชน9ในรายการสนับสนุนประเภทเดียวกันได เพียงรายการเดียวท่ี                   
สายการบินได รับประโยชน9สูงสุด 

3. ให สิทธิ์เลื่อนการชำระค�าเช�าพ้ืนท่ี ค�าบริการการใช บริการในอาคาร ค�าบริการสนามบิน 
(Landing and Parking Charges) และค�าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) ให กับ
ผู ประกอบการและสายการบินท่ีร องขอ จำนวน 9 งวด ต้ังแต�งวดเดือนเมษายน -ธันวาคม 2563 โดยในแต�ละงวด     
ให ขยายระยะเวลาการชำระออกไปเปWนระยะเวลา 6 เดือนจากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ                          
ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีผู ประกอบการและสายการบินร องขอ 

4. ขยายระยะเวลาการชำระค�าผลประโยชน9ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู ประกอบการ    
ตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ9 2563 จากเดิมจำนวน 6 งวด (กุมภาพันธ9 - 
กรกฎาคม 2563) เปWน 11 งวด (กุมภาพันธ9 - ธันวาคม 2563) โดยให ขยายระยะเวลาการชำระของแต�ละงวด                      
ออกไปเปWนระยะเวลา 6 เดือนจากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีผู ประกอบการ                
และสายการบินร องขอ 

5. ปรับอัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ีและอัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนข้ันต่ำจากการ
ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย9 ณ ท�าอากาศยานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ ทอท. ภายหลังสิ้นสุดมาตรการ                 
ช�วยเหลือผู ประกอบการตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ9 2563                      
(วันท่ี 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 
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5.1 สำหรับผู ประกอบการท่ีได รับอนุญาตให ประกอบกิจการเปWนลายลักษณ9อักษรจาก ทอท.      
หรือท่ีมีการลงนามในสัญญาและเข าพ้ืนท่ีประกอบกิจการก�อนหรือภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธ9 2563 หรือ
ผู ประกอบการรายเดิมท่ีมีการต�อสัญญากับ ทอท. ในระหว�างท่ีมาตรการให ความช�วยเหลือผู ประกอบการฯ มีผลอยู�   
ให นำอัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ี และ/หรืออัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนข้ันต่ำของปHก�อนหน ามีมาตรการ  
ให ความช�วยเหลือผู ประกอบการฯ (ปH 2562) มาใช กำหนดเปWนอัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ี และ/หรืออัตรา   
ค�าผลประโยชน9ตอบแทนข้ันต่ำ 

5.2 สำหรับผู ประกอบการท่ีได รับอนุญาตให ประกอบกิจการเปWนลายลักษณ9อักษรจาก ทอท.                   
หรือท่ีมีการลงนามในสัญญาแล ว แต�ยังไม�เข าพ้ืนท่ีประกอบกิจการก�อนหรือภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธ9 2563  
ให นำอัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ี และ/หรืออัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนข้ันต่ำท่ีผู ประกอบการยื่นข อเสนอ 
ในการประมูลหรือการเจรจาตกลงค�าตอบแทน มาใช กำหนดเปWนอัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ี และ/หรือ  
อัตราค�าผลประโยชน9ตอบแทนข้ันต่ำ 

5.3 ในการเรียกเก็บค�าตอบแทนจากผู ประกอบการตามข อ 5.1 และ 5.2 สำหรับปHถัดจาก                
ปHแรกของรอบสัญญาหลังจากสิ้นสุดมาตรการให ความช�วยเหลือผู ประกอบการฯ ให ฝfายบริหาร ทอท. พิจารณา
เปรียบเทียบจำนวนผู โดยสาร ณ ปHนั้นกับปHก�อนท่ีจะเกิดวิกฤตการณ9โควิด-19 (ปH 2562) หากน อยกว�า ให ใช อัตรา
ค�าผลประโยชน9ตอบแทนคงท่ี และ/หรือค�าผลประโยชน9ตอบแทนข้ันต่ำของปHก�อนท่ีจะเกิดวิกฤตการณ9โควิด-19               
(ปH 2562) ของแต�ละท�าอากาศยานมาใช กำหนดเปWนอัตราเรียกเก็บ แต�หากปรากฏว�า จำนวนผู โดยสาร ณ ปHนั้น 
มากกว�าปHก�อนท่ีจะเกิดวิกฤตการณ9โควิด-19 (ปH 2562) ให ใช อัตราการเติบโตจากจำนวนผู โดยสาร ณ ปHนั้น                     
เพ่ือเปWนฐานในการคำนวณค�า MAGi เปWนต นไป 

6. มาตรการให ความช�วยเหลือผู ประกอบการและสายการบินตามข อ 1-5 ใช กับผู ประกอบการและ
สายการบินเฉพาะท่ีได รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 และมีนิติสัมพันธ9กับ ทอท. อยู�ก�อนแล ว    
ในวันท่ีคณะกรรมการ ทอท. มีมติ (วันท่ี 22 เมษายน 2563)  

7. ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก ไข หรือยกเลิกเง่ือนไขการให ความช�วยเหลือผู ประกอบการ
และสายการบินตามข อ 1 – 5 ให เหมาะสมกับสถานการณ9และผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
       
 

        (นางสาวชนาลัย  ฉายากุล) 
                        เลขานุการบริษัท 

                                                           ผู มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
ฝfายเลขานุการองค9กรและกำกับดูแลกิจการ  
โทรศัพท9    0 2535 5180  
โทรสาร     0 2535 5189 


